
	   	   	  
	  
REFERAT MEDVIRKNINGSMØTE NORDREISA KOMMUNE 
OM VANNFORVALTNINGSPLAN 2016-2021 FOR TROMS 
	  
	  
Kommune:	   Dato:	   Sted:	   Tidsrom:	  	  

Nordreisa	   10.09.14	   Kommunehuset	  på	  
Storslett	   09.00-‐15.30	  

	  
Tilstede:	  	   	   	  
Navn	   Stilling	   	  
Hanne	  Henriksen	   Naturforvalter/Arealplanlegger	   Nordreisa	  
Anne	  Marie	  Gaino	   Rådmann	   Nordreisa	  
Lindvart	  Jakobsen	   Ordfører	   Nordreisa	  
Hilde	  Henriksen	   Avd.	  Ing.	  VA	   Nordreisa	  
Kyrre	  Pedersen	   Jordbrukssjef	   Nordreisa	  
Dag	  Funderud	   Enhetsleder	  Utviklingsavd.	   Nordreisa	  
Tone	  Rasmussen	   Prosjektleder	   Troms	  Fylkeskommune	  
	  
 
Prosjektleder Tone Rasmussen orienterte først om hensikten med vanndirektivet og 
forvaltningsplanen- samt an kort gjennomgang av de ulike dokumentene som ligger 
til høring. 
 
Kommunenes ansvarsområder ble gjennomgått og hvordan man kan påvirke 
forvaltningsplanen – se vedlegget. 
 
Nordreisa kommune hadde følgende merknader:  

• Nordreisa kommune har gjort en omfattende oppgradering på 
drikkevannsforsyningen de siste årene- men der er ennå svært mange private 
vannverk og behov for å sikre god og stabil råvannskvalitet. 

• Kommunene har kontroll på avløpssituasjonen der de har renseanlegg og har gjort et 
omfattende arbeid for å kartlegge reisipientens kapasitet i forhold til utslipp. 

• Mer informasjon om kommunens ansvar og påvirkningsmulighet i en tidligere fase- 
før dokumentene var laget hadde gjort arbeidet under høringen enklere-  og er noe 
som man bør legges inn i neste planperiode. Man er ikke helt fornøyd med 
prosjektets håndtering av vilkårsrevisjon for vannkraftkonsesjonene- selv om man er 
fornøyd med at man fikk med flere fra vannområdet på den prioriterte listen til NVE. 

• Man har generelt god kunnskap på en del av de sektorområdene som kommunen har 
ansvaret for. Man har dog lite ressurser og skulle gjerne sett at man kunne gjort mer 
sammen med landbrukssektoren- spesielt med tanke på flomforebygging, kantsoner 
og forebygging av skader ved flom/skred som følge av klimamessige endringer.  

• Men man skulle gjerne hatt mer ressurser til å jobbe mer med  
o for å kunne gjennomføre en detaljert kartlegging av behovet for og mulige 

tiltak i kommunen 
o kommunen har store utfordringer med forsøpling lokalt- men ser at 

holdningsskapende arbeid og fellesprosjekter kan løse mye av dette. Dette 
krever en regional/nasjonal innsats som kommunen kan være behjelpelig med 
men ikke drive alene. 



	   	   	  
o Når det gjelder kunnskap om avrenning fra gamle fyllplasser og kontroll med 

utslipp fra virksomheter i kommunen mener man det er vanskelig å sette av tid 
til å gjøre dette arbeidet lokalt. Nordreisa kommune forventer at 
Fylkesmannens miljøvernavdeling må ta hovedansvaret for å kartlegge og 
overvåke miljøet som for eksempel gamle miljøsynder i fra nedlagte gruver og 
annen næringsvirksomhet – det samme i forhold til eventuell forurensing fra 
flyplassen i Sørkjosen. 

• For å kunne prioritere arbeidet med vannforvaltning bør en kanskje søke regionalt 
samarbeid etter modell av kystsoneplanarbeidet som man har løst på denne måten. 
Man viser da til vellykkede prosjekter som interregional plankontor for nord-Troms og  
Skrotnisseprosjektet (opprydding av forsøpling i regi av Fylkesmannen i Troms).  
 

 


